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 )بنام خدا(

 

 گزارش هيئت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در خرداد 98

 

 جلسه برگزار كرد كه خالصه اقدامات و تصميمات آن به شرح زير است: چهار ،98 خردادت مديره كانون در هيا    

در خصوص مسائل مالی و ميزان مطالبات و بدهکاريها بحث و بررسی صورت پذيرفت. مقرر شد جهت تکميل ساختمان  -1

 حاميان مالی كانون كتباً درخواست كمک مالی شود.نفر  26از كانون و پرداخت هزينه های باقيمانده 

     دانکوکده هوا و پورديا هوای     توضيحاتی در خصووص جلسوه هون انديکوی كوانون هوای فواری التحصويل          دبير كانون  -2

در جلسوه  داد. دانکگاه تهوران بوه ميزبوانی و د ووت آقوای دكتور خئوری ورئويا روابوا  موومی دانکوگاه تهوران  ارائوه              

 فوق در خصوص مسائل مختلف از جمله مسائل و مککالت ثبتی كانون ها بحث و بررسی صورت گرفته است.

      ناموه كميتووه صوونعت، معوودن و ت ووارت در خصوووص مالقووات ا ئوای كميتووه بووا اقووای مهنوود  مرتئوووی دبيوور كوول    -3

خانووه صوونعت، معوودن و ت ووارت ايووران و ابووراز  القووه ايکووان جهووت همکوواری و اسووتفاده از امکانووات مختلووف كووانون در  

انون جهووت  ئووويت در كميتووه جلسووه قرائووت شوود. همینوويد پيکوونهاد ايکووان مبنووی بوور معرفووی تعوودادی از ا ئووای كوو 

پيکونهاد موورد اسوتقبای هيوات موديره قورار گرفوت و مقورر شود دبيور كوانون بوا             ايود   صنايع اتاق بازرگانی مطورح گرديود  

 .دامه و ساير همکاری ها اقدام نمايهمکاری كميته صنعت،معدن و ت ارت نسبت به تدويد پيش نويا تفاهن ن

 به تصويب رسيد. ،نسبت به سای گذشتهبدون تغيير  ، انمبلغ يکصد هزار توم،  98حق  ئويت سای  -4

پيکوونهاد مقوورر شوود  ،اصووالح آيوويد نامووه معووامالتضوورورت بوور اسووا  بحووث و بررسووی ان ووام شووده در خصوووص   -5

برابور حوق  ئوويت     250 توا برابور حوق  ئوويت و سوقف اختيوارات هيوات موديره         50سوقف اختيوارات دبيور توا     افزايش 

 شود. تقدين الی  تصويب به شورای جهت بررسی و 

در جلسوه موورد بحوث و بررسوی قورار گرفوت و بوا اصوالحاتی بوه تصوويب هيوات موديره              98بودجه پيکونهادی سوای    -6

 رسيد.

مقورر   ،در خصووص راه انودازی كميتوه محويا زيسوت و توسوعه پايودار        كوانون نفور از ا ئوای    پون   پيکنهاد كتبیپيرو  -7

بوه ا ئوای  القمنود    جهوت االوال  رسوانی     وضوو   م ،شد ضمد موافقت اوليه بوا درخواسوت فووق و ان وام برناموه ريوزی      

 در سايت كانون منعکا گردد.

 بواقی مانوده كوارگران، پيمانکواران     درصود از مطالبوات   95پيرو دريافوت كموک هوای موالی حاميوان كوانون، در حودود         -8

توا آخور    اجورای بقيوه كارهوای سواختمان    مقورر شود   ختمان جديود كوانون تسوويه و     فروشنده های مصالح بورای سوا  جزء و 

مورداد   15تيور،  15هوای  توا آخور مورداد مواه در سررسويد       كارهوا ايود   هزينه ميليون تومان  60تيرماه پايان پذيرفته و مبلغ 

 مرداد پرداخته شود. 30و 
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بووا   سوواختمان جديوود كووانون محوول موواه در خوورداد 30در توواريپ پن کوونبه  دوم نوبووت سوواهنه  ووادی  مووومی م مووع -9

غيبوت تعوداد زيوادی از ا ئوای شوورای  والی در ايود م موع بسويار چکون گيور            نفر از ا ئاء برگزار شود.   30تنها  حئور

 بود و مورد ايراد رياست م مع قرار گرفت.

 

يات مديره می باشد.گزارش ه ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


